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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Модульна контрлольна робота №1 з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І 

КОНТРОЛІНГ» є частиною перевірки засвоєння теоретичного та практичного матеріалу 

студентами. Складається із  троьох  рівнів визначення основних термінів та понять, тестових 

завдань та задачі 

 

Перелік термінів та понять 

SWOT-аналіз 

Автентичність як принцип економічної 

діагностики 

Активи підприємства 

Баланс підприємства 

Бізнес-індикатори 

Виробничий потенціал 

Власний капітал підприємства 

Діагностика конкурентного середовища 

Економічна діагностика 

Конкурентне середовище 

Конкурентоспроможність продукції 

Конкуренція 

Корпоративна культура 

Критерії аналізу 

Культура умов праці 

Методи економічної діагностики 

Науковість  як принцип економічної 

діагностики 

Необоротні активи підприємства 

Організаційний потенціал  

Пасиви підприємства 

Показники діяльності підприємства 

Прибуток 

Принцип своєчасності 

Продуктивність праці 

Рентабельність  

Система економічної діагностики 

Точність як принцип економічної 

діагностики 

Трудові ресурси 

Фінансовий потенціал 

Поглиблена діагностика 

Експрес-діагностика 

Банкурутство  

 

 

 

 

Перелік тестових завданнь  

1. Діагностика – це 

А. прогнозування перспектив розвитку 

підприємства  

Б. фінансовий аналіз підприємства 

В. процес всебічного дослідження об’єкту 

діагнозу з метою отримання висновку про 

його стан, 

Г. діагностика банкрутства 

2. Кількісна характеристика та якісна 

ідентифікація стану підприємства. Предмет 

даної дисципліни тісно пов’язаний з його 

об’єктом та суб’єктами  - це 

А. предмет економічної діагностики 

Б. об’єкт економічної діагностики 

В. суб’єкт економічної діагностики 

Г. немає правильної відповіді 

3. За рівнем діагностованого об’єкта виділяють 

такі види діагностики:  

А. структурну, функціональну, організаційну  

Б. глобальну, макро, мікро діагностику, 



В. комплексну, тематичну, експрес-

діагностику, 

Г. внутрішню, зовнішню. 

4. Використання достовірної, перевіреної 

інформації, що реально відображує об’єктивну 

дійсність, а також методів та заходів, що 

мінімізують суб’єктивність аналітика чи 

неточність оцінок – це принцип  

А. корисності, 

Б. Діяєвості, 

В. Об’єктивності , 

Г. Цілісності. 

5. До аналітичних методів економічної 

діагностики відносять 

А. методи інтерв’ю, сценаріїв, опитування, 

комісій, мозкової атаки, дерева цілей, 

Дельфи, 

Б. групування, відносні і середні величини, 

ланцюгові підстановки, індексний метод, 

балансовий метод, багатовимірний 

факторний аналіз, 

В. динамічне та лінійне  програмування 

 Г. всі відповіді правильні. 

6. Здатність системи розподілятись на складові 

елементи, кожен з яких також можна 

розглядати відокремленою системою – це 

властивість 

А. Емерджентності, 

Б. Упорядкованості, 

В. Декомпозиційності, 

Г. Саморозвитку 

7. За формою оцінювання виділяють такі методи 

економічної діагностики: 

А. кількісні, якісні, 

Б. Факторологічні, розрахунково-аналітичні, 

документальні, 

В. прямої, поточної та ретроспективної 

діагностики 

Г. методи аналізу і синтезу. 

8. До функцій економічної діагностики не 

відносять  

А. попереджувальну, 

Б. антикризову, 

В. симптоматичну 

Г. розподільчу. 

9. За відображенням результату індикатори 

групуються на 

А. натуральні та вартісні 

Б. агреговані й одиничні 

В. індикатори ефекту та ефективності. 

Г. абсолютні й відносні 

10 Економічна діагностика - це 

А. Спосіб встановлення характеру порушень 

нормального ходу господарського процесу на 

основі типових ознак, властивих даному 

порушенню, 

Б. Сукупність досліджень з визначення цілей 

функціонування підприємства. способів їх 

досягнення і виявлення недоліків 

В. Систематичний збір, відображення, аналіз 

і опрацювання даних спеціальними методами 

в різних аспектах виробничо-господарської 

діяльності підприємства 

Г. Всі відповіді правильні 

11.  Підприємство  як цілісна високоорганізована 

система з усіма її функціональними 

підсистемами - це 

А. предмет економічної діагностики 

Б. об’єкт економічної діагностики 

В. суб’єкт економічної діагностики 

Г. немає правильної відповіді 

12. За об’єктом діагностики виділяють такі 

види економічної діагностики:  

А. структурну, функціональну, організаційну  

Б. глобальну, макро, мікро діагностику, 

В. комплексну, тематичну, експрес-

діагностику, 

Г. внутрішню, зовнішню. 

13. Розгляд досліджуваних об’єктів як складних 

динамічних систем, що складаються з низки 

елементів, певним чином пов’язаних між собою і 

зовнішнім середовищем – це принцип  

А. корисності, 

Б. Діяєвості, 

В. Об’єктивності , 

Г. Системності. 

14. До експертних  методів економічної 

діагностики відносять 

А. методи інтерв’ю, сценаріїв, опитування, 

комісій, мозкової атаки, дерева цілей, 

Дельфи, 

Б. групування, відносні і середні величини, 

ланцюгові підстановки, індексний метод, 



балансовий метод, багатовимірний 

факторний аналіз, 

В. динамічне та лінійне  програмування 

 Г. Всі відповіді правильні 

15. Система являється складним механізмом, що 

набуває нових властивостей, відмінних від 

властивостей її окремих елементів – це 

властивість 

А. Емерджентності, 

Б. Упорядкованості, 

В. Декомпозиційності, 

Г. Саморозвитку 

16. За формою відображення виділяють такі 

методи економічної діагностики: 

А. кількісні, якісні, 

Б. Факторологічні, розрахунково-аналітичні, 

документальні, 

В. прямої, поточної та ретроспективної 

діагностики 

Г. методи аналізу і синтезу. 

17. До функцій економічної діагностики не 

відносять  

А. попереджувальну, 

Б. антикризову, 

В. симптоматичну 

Г. всі  правильні відповіді. 

18. За способом отриманні  індикатори 

групуються на 

А. натуральні та вартісні 

Б. агреговані й одиничні 

В. індикатори ефекту та ефективності. 

Г. абсолютні й відносні 

19. Сукупність суб'єктів, об'єктів, цілей, 

технології, методів, методик, бізнес-

індикаторів, критеріїв та ресурсів, котрі, 

взаємодіючи, забезпечують виконання цільових 

діагностичних функцій – це 

А. система економічної діагностики 

Б. предмет економічної діагностики 

В. об’єкт економічної діагностики 

Г. аналіз діяльності підприємства 

20. Назвіть властивості системи економічної 

діагностики 

А. цілісність, упорядкованість, 

декомпозиційність 

Б. своєчасність, точність, автентичність 

В. ієрархічність, точність, науковість 

Г. декомпозиційність, точність, автентичність 

 

 

Перелік практичних завдань (задачі) 

Задача 1.  

За даними таблиці порівняти технічні та економічні параметри двох побутових приладів – 

телевізорів. Який з виробів є більш конкурентоспроможним? Обґрунтувати відповідь. Як 

можна підвищити конкурентоспроможність кожного з виробів, не змінюючи їх технічних 

параметрів?  

Показники Виріб 1 Виріб 2 Базовий виріб 

Технічні 

Діагональ екрану, 

дюйм 

42 46 43 

Термін експлуатації, 

років 

10 11 10 

Енергоспоживання, 

кВт/рік 

200 320 250 

Якість передавання 

кольорів, бали  

8 7 10 

Гарантійний термін 

обслуговування, 

років 

2 3 3 

Якість звуку, бали  8 9 10 

Швидкість  зв’язку з 

Інтернет, мБіт/с 

100 150 150 



Економічні 

Ціна, грн 15 000 24 000 20 000 

Доставка, грн 100 150 100 

Витрати на 

налаштування, грн  

480 650 500 

Витрати на ремонт  2 000 1 800 2 500 

Витрати на 

електроенергію, рік 

380 450 400 

 

Задача 2.  

Здійснити розрахунок показників використання основних виробничих засобів підприємства 

за даними таблиці. Зробити висновок.  

Таблиця  

№ 

п/п 

 

Показники 

 

2019 

 

2020 

Відхиленн

я %  

Приріст 

1 2 3 4 5 6 

1. Виручка від реалізації (в 

співставних цінах, без ПДВ), тис. 

грн. 

350 480   

2. Середньорічна вартість ОВФ, тис. 

грн. 

180 220   

3. Середньорічна вартість машин та 

устаткування, тис. грн. 

420 650   

4. Фондовіддача основних засобів, 

грн. 

    

5. Фондовіддача машин і 

устаткування, грн. 

    

6. Фондомісткість, грн.     

7. Співвідношення приросту ОВФ в 

розрахунку на 1 % приросту 

продукції 

    

8. Відносна економія (перевитрати) ОВФ:   

 

Задача 3.  

Здійснити діагностику ефективності необоротних активів та потреби підприємства в 

персоналі  за фактичними та плановими показниками за період 2019-2022 рр. за  даними 

таблиці. Зробити висновок.  

Показник, тис грн 2019 2020 2021* 2022* 

Первинна вартість 

основних засобів 

2500 3200 3450 3256 

Знос основних засобів  3147 2850 2470 2780 

Продуктивність праці  45,5 52,6 60,8 65,7 

Обсяг реалізованої 

продукції 

9 580  10 350  10 500  10 690  

  



МОДУЛЬНА КОНТРЛОЛЬНА РОБОТА №1 

з дисципліни «Економічна діагностика і контролінг» 

 

ВАРІАНТ 1 

Рівень 1.  Визначення основних понять 

1. Економічна діагностика 

2. SWOT-аналіз 

3. Бізнес-індикатори 

4. Активи підприємства 

Рівень 2. Тестові завдання 

1. За формою відображення виділяють такі 

методи економічної діагностики: 

А. кількісні, якісні, 

Б. Факторологічні, розрахунково-аналітичні, 

документальні, 

В. прямої, поточної та ретроспективної 

діагностики 

Г. методи аналізу і синтезу. 

2. До функцій економічної діагностики не 

відносять  

А. попереджувальну, 

Б. антикризову, 

В. симптоматичну 

Г. всі  правильні відповіді. 

3. За способом отриманні  індикатори 

групуються на 

А. натуральні та вартісні 

Б. агреговані й одиничні 

В. індикатори ефекту та ефективності. 

Г. абсолютні й відносні 

4. Сукупність суб'єктів, об'єктів, цілей, 

технології, методів, методик, бізнес-

індикаторів, критеріїв та ресурсів, котрі, 

взаємодіючи, забезпечують виконання цільових 

діагностичних функцій – це 

А. система економічної діагностики 

Б. предмет економічної діагностики 

В. об’єкт економічної діагностики 

Г. аналіз діяльності підприємства 

5. Назвіть властивості системи економічної 

діагностики 

А. цілісність, упорядкованість, 

декомпозиційність 

Б. своєчасність, точність, автентичність 

В. ієрархічність, точність, науковість 

Г. декомпозиційність, точність, автентичність 

  

 

Рівень 3. Задача 

За даними таблиці порівняти технічні та економічні параметри двох побутових приладів – 

телевізорів. Який з виробів є більш конкурентоспроможним? Обґрунтувати відповідь. Як можна 

підвищити конкурентоспроможність кожного з виробів, не змінюючи їх технічних параметрів?  

Показники Виріб 1 Виріб 2 Базовий виріб 

Технічні 

Діагональ екрану, дюйм 42 46 43 

Термін експлуатації, років 10 11 10 

Енергоспоживання, кВт/рік 200 320 250 

Якість передавання кольорів, бали  8 7 10 

Гарантійний термін обслуговування, років 2 3 3 

Якість звуку, бали  8 9 10 

Швидкість  зв’язку з Інтернет, мБіт/с 100 150 150 

Економічні 

Ціна, грн 15 000 24 000 20 000 

Доставка, грн 100 150 100 

Витрати на налаштування, грн  480 650 500 

Витрати на ремонт  2 000 1 800 2 500 

Витрати на електроенергію, рік 380 450 400 

 

Викладач ____________ Ковальчук А.М.  



МОДУЛЬНА КОНТРЛОЛЬНА РОБОТА №1 

з дисципліни «Економічна діагностика і контролінг» 

 

ВАРІАНТ 2 

Рівень 1.  Визначення основних понять 

1. Система економічної діагностики 

2. Баланс підприємства 

3. Критерії аналізу 

4. Культура умов праці 

Рівень 2. Тестові завдання 

1. Діагностика – це 

А. прогнозування перспектив розвитку 

підприємства  

Б. фінансовий аналіз підприємства 

В. процес всебічного дослідження 

об’єкту діагнозу з метою отримання 

висновку про його стан, 

Г. діагностика банкрутства 

2. Кількісна характеристика та якісна 

ідентифікація стану підприємства. 

Предмет даної дисципліни тісно пов’язаний 

з його об’єктом та суб’єктами  - це 

А. предмет економічної діагностики 

Б. об’єкт економічної діагностики 

В. суб’єкт економічної діагностики 

Г. немає правильної відповіді 

3. За рівнем діагностованого об’єкта 

виділяють такі види діагностики:  

А. структурну, функціональну, 

організаційну  

Б. глобальну, макро, мікро діагностику, 

В. комплексну, тематичну, експрес-

діагностику, 

Г. внутрішню, зовнішню. 

4. Використання достовірної, перевіреної 

інформації, що реально відображує 

об’єктивну дійсність, а також методів та 

заходів, що мінімізують суб’єктивність 

аналітика чи неточність оцінок – це 

принцип  

А. корисності, 

Б. Діяєвості, 

В. Об’єктивності , 

Г. Цілісності. 

5. До аналітичних методів економічної 

діагностики відносять 

А. методи інтерв’ю, сценаріїв, 

опитування, комісій, мозкової атаки, 

дерева цілей, Дельфи, 

Б. групування, відносні і середні 

величини, ланцюгові підстановки, 

індексний метод, балансовий метод, 

багатовимірний факторний аналіз, 

В. динамічне та лінійне  програмування 

 Г. всі відповіді правильні. 

Рівень 3. Задача 

Здійснити діагностику ефективності необоротних активів та потреби підприємства в персоналі  

за фактичними та плановими показниками за період 2019-2022 рр. за  даними таблиці. Зробити 

висновок.  

Показник, тис грн 2019 2020 2021* 2022* 

Первинна вартість основних 

засобів 

2500 3200 3450 3256 

Знос основних засобів  3147 2850 2470 2780 

Продуктивність праці  45,5 52,6 60,8 65,7 

Обсяг реалізованої продукції 9 580  10 350  10 500  10 690  

 

 

 

Викладач ____________ Ковальчук А.М.  

 


